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ت تهخم:   الخىـُماث التي وجـظحر اإلادًىت بـهم وهي اخد ؿسوع الجؼساؿُا البؼٍس

ت، الاوؼؼت خظبها جيخـم  الاخُاء دزاطت الى إطاؿت الازض اطخعماالث .أهماغ ودزاطت البؼٍس

 .اإلادن دازل واهخلالهم الظيان وخسواث في اإلادن اإلاسخلـت الاحخماعُت

 

مً  اهثر الُىم اإلادن ٌظىً خُث ، الازض طؼذ هبحرة على حؼساؿُت ؿاَسة اإلادن اصبدذ 1-

را العالم، طيان مجمىع مً 55% ادة ًخؼلب َو الظيان  مً الىبحر العدد بهرا الاَخمام ٍش

ٌ  واكتراح جىاحههم التي اإلاؼىالث ودزاطت  . واإلاعالجاث الحلى

ٌ  الى جدخاج والتي اإلاؼىالث مً الىثحر مً اإلادن حعاوي 2-  مظخىي الحُاٍ جدَىز  منها مىاطبت خلى

مت معدٌ وازجـاع اإلادن، في  اإلاسخلـت بأػياله الخلىر معدالث وازجـاع البؼالت ومعدالث الجٍس

 .الاحخماعُت اإلاؼاول مً والىثحر الخدماث وجىؿحر الظىً ومؼاول

ضخمت  مبالؽ ؿيها وحظخمس اإلادن في واحخماعُت وطُاطُت اكخصادًت كىة مساهص اإلادن جمثل 3-

ت اإلاالُت اإلاؤطظاث جسهص الى اطاؿت َرا والاػيالُت الخدخُت البنى لخىؿحر ا والاداٍز  .وػحَر

ت مجمىعاث زالزت ًىحد في اإلادن اللدًمت   اإلاهسة والعماٌ الخجاز هي خظٍس

  .الحيامو 

  الظيان عدد وان -1
 
  اإلادن في جلً صؼحرا

 الخصبت التربت وجىؿحر دائم مائي مىزد مً اللسب -2

 باإلادن اإلادُؼت الازض مً ًأحي اإلادن طيان لؼراء السئِس ي اإلاصدز وان -3

 . بالظيان مصدخمت مىؼلت في دائم اطخلساز مساهص 1-

 . مخسصصت وؿائف في ٌعملىن  شزاعُحن ػحر طيان 2-
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 . الظسائب حمع 3-

ت صـت ذاث عامت مباوي وحىد 4-  . زمٍص

 . خاهمت ػبلت وحىد 5-

 . الىخابت اطخسدام 6-

 . والـلً والهىدطت الحظاب اطخسدام 7-

 . نيالـ لخعبحرا 8-

 . الخجازة 9-

  )الاكامت ( الظىىُت العالكت اخالٌ 15-
 
 . اللسابت عالكت مً بدال

لصد  : ًىحد  ال ولىً تاللٍس مً اهبر حجمها  بان جمخاش واإلادًىت .الظيان عدد به ٍو

ٌ  الباخثحن بحن اجـاق ف مددد عدد خى  ألزس  مجخمع مً ًسخلف العدد َرا ان هما اإلادًىت، لخعٍس

 .الاطاض َرا على الاعخماد ال ًمىً وبالخالي ألزس وكذ مً اإلاجخمع لىـع وباليظبت

  ًىحد وال اإلاظاخت على العدد كظمت خاصل وهي :
 
زكم  يعل الباخثحن بحن اجـاق اًظا

ف علُه الاعخماد على الظياهُت للىثاؿت مددد اللسي  بعع في الىثاؿت جيىن  ؿلد اإلادًىت لخعٍس

 .اإلادن بعع في الظيان هثاؿت مً أعلى الصزاعُت

ف في الاحخماعُت العالكاث ػبُعت ان :   اهثر الٍس
 
 ومع ذلً اإلادًىت مً جماطيا

 الاحخماعُت بحن الـىازق  مً كللذ التي الاجصاٌ وطائل جؼىز  بظبب على ذلً الاعخماد ال ًمىً

 .واإلادًىت الٍسف

ا وػىازعها بمباهيها جمخاش اإلادًىت ان را وػحَر   َو
 
 عليهنا الاعخمناد ًمىنً ال اًظا

ت اإلاـاَس اهخلاٌ بظبب ـُت اإلاىاػم الى الحظاٍز  .اإلاخلدمت اإلاجخمعاث في زاصت الٍس

عخمند نت الخلظنُماث علنى َو نرا ال ألزنس مجخمنع منً جسخلنف والتني الاداٍز  َو

 .اإلاجخمعاث بحن الخباًً بظبب عليها الاعخماد ًمىً

ٌ  الى الساي َرا اصحاب ًرَب :   اطاض لها التي هي اإلادًىت ان اللى

خي را الخ،.. واليىؿت والبصسة واللاَسة هبؼداد كدًم جاٍز   علُه الاعخماد ًمىً ال َو
 
 الن اهبر أًظا

 .الجدًد العالم مدن هي العالم في اإلادن



 

 

30 

ى ًمازض  الري الظياوي الخجمع بأنها اإلادًىت حعسؾ إذ الاطع اَم مً َو

 . الصزاعي اليؼاغ علي ٌعخمدون  او طياهه مً الاهبر اللظم

ى :(2د 2513وشازي )  اهخلاٌ عملُت أي . ما بلد في اإلادن طيان وظبت في الخؼحر َو

ف مً الظيان   .اإلادن الى الٍس

لصد   بها جخمحز التي الحُاة همؽ على جدٌ التي العملُت بها ٍو

لت وانها اإلادًىت في اإلاجخمع الاحخماعُت  ـاَُماإلا وبعع اللُم بخؼحر جمخاش خُث الىاض خُاة ػٍس

 اإلادن لظيان والظلىن

 .مسخلـخحن مدجحن شمىِخحن زالٌ اإلادن طيان عدد في الخؼحر وظبت وهي :

 لثىزة وان للد  ،

ٌ  في الصىاعُت  جسهصث الصىاعُت الثىزة خدور ؿعىد الخدظس، عملُت بازش في دوز  اإلاخلدمت الدو

 اإلادن َرٍ في اطاؿُت عمل ؿسص جىاؿس الى أدي الري اإلادن، ألامس في زئِس ي وبؼيل الصىاعاث

 في ؿائع َىان اصبذ الصزاعُت، آلاالث اطخسدام في للخؼىز الخلني وهدُجت ذاتها اإلادة وزالٌ

ـُت، اإلاىاػم في العاملت الاًدي  الامس اإلادن في العاملت الاًدي على ػلب ذلً وكد صاخب الٍس

ادة الى أدي الري  عملُت بصاخ وكد الخدظس، معدالث وازجـاع اإلادن الؼسبُت في الظيان جسهص ٍش

 .وجصيُع جددًث الؼسبُت اإلادن، في الخدظس

 مدنها ػهدث والتي

ت هجسة ـُت اإلاىاػم مً كٍى  ؿالهجسة اإلاعاش ي اإلادظىي  واهسـاض الٍسف جسلف وذلً بظبب الٍس

 في الصزاعي الاهخاج جسلف في وطاَمذ هاخُت مً في اإلادن مؼاول زلم في طاَمذ اإلادن الى

ـُت الهجسة واججهذ .الٍسف  بانها وجمحزث العمل ؿسص جخىؿس خُث الىبحرة اإلادن بعع الى الٍس

  .الىاخدة اإلاسخلت هجسة
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 احجامها في جدباًً واإلادن الظيان عدد بالحجم ًلصد:  

د العالم في اإلادن ؿبعع ٌ  بعع طيان عدد طيانها على عدد ًٍص  َىان ًىحد وال العالم في الدو

  زصىصُتها، مع ًخالئم جصيُف ول دولت جظع أن ًمىً إذ للخصيُف، مىخد اجـاق

سُت اإلاساخل اطاض على اإلادن هصىف ىحبهوبم  الخاٍز

  دولت مً جسخلف إلاساخل وجلً. للدولت
 
  العساق في اإلادن جصيُف ًمىً ألزسي ؿمثال

 
 مدن مثال

 العهد ومدن اإلاؼىلي الاخخالٌ ومدن ؿترة اطالمُت عسبُت ومدن الاطالم كبل عسبُت وبابلُت 

 العصىز  ومدن مدن زوماهُت مثال اًؼالُا يوف الخ... الىػني الحىم كُام كبل ومدن العثماوي

ىرا الصىاعُت الثىزة ومدن النهظت عصس ومدن الىطؼى  .َو

:

  

ٌ  مدن .ب الانهاز مدن .أ   الهظاب مدن .د الجباٌ مدن .ج الظهى

 الجبلُت الـخداث مدن .ش الىدًان مدن .و الظىاخل مدن . ٌ

 ؟ 

عخمد  او اإلادًىت ػيل اطاض على الخصيُف راَ َو

 اإلادن جصىف الاطاض َرا وعلى للمدًىت اإلاىؼلت اإلاعمىزة جدخله الري اإلاياوي الؼيل او بيُتها

 . البيُت مىخـمت ػحر مدن .د مجصئت مدن .ج ػىلُت مدن .ب مددؼدة مدن .أ -:الى

 وؿُـت جبرش ما ػالبا اهه الا الىؿائف بدىىع جمخاش انها زػم

 هي السئِظُت وطُـتها اإلاىسمت ؿمىت منها ػهستها اإلادًىتوجأزر الازسي  الىؿائف خظاب على

ع ،الدًيُت الىؿُـت اءبصىاعت اػتهسث وباَز ىزن الخجمُل ومىاد الاٍش  السئِظُت وطُـتها وهٍُى

ٌ  وكد اإلاالُت الىؿُـت هي   اإلادن لخصيُف الاطع بعع وطعالباخثحن مً العدًد خاو
 
 وؿُـُا

اإلادًىت في اكخصادي وؼاغ ول في العاملت الاًدي وظبت ومنها
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ت وهي اطخعماالث  جىشَع خاٌ لىاكع دزاطخه مً الاحخماع عالم بسحع ازوظذ اطخيخجها هـٍس

 ػُياػى مدًىت في الازض

ت جخسر اإلادًىت في الازض اطخعماالث ان   الىؼاق مً وجبدا  ػيل خللاث دائٍس

 ٌ تالخج اإلاىؼلت طماٍ الري ألاو ت اٍز  جمثلها التي واإلاىاػم ألاػساؾ باججاٍ اإلاسهٍص

ت فهي : ت في الىظٍس  اما املىاػم الدائٍس

 

 واإلاؤطظاث السطمُت الدوائس ؿيها معـم وجترهص السئِظت الؼسق  ملخلى وجمثل اإلادًىت كلب جدخل

ت اإلاالُت  اإلادن في الخسصصُت اإلاؤطظاث جىشَعاتها روجأز .الظِىما ودوز  اإلاـسد لخجازة والخجاٍز

 ، الىاخد اإلايان في بعظها وجخدازل مع اإلاؤطظاث َرٍ جسخلؽ الصؼحرة اإلادن في بِىما الىبحرة،

 بالخىطع الا ٌظمذ مسجـع ؿلم ؿيها الازض طعس الن ، مباهيها بازجـاع اإلاىؼلت َرٍ وجخصف

را العمىدي   ًىسـع الىمؽ َو
 
جُا  .اإلادًىت مسهص ًع ابخعدها ولما جدٍز

را العمىدي بالخىطع الا ٌظمذ مسجـع ؿلم ؿيها الازض طعس ج/ الن   ًىسـع الىمؽ َو
 
جُا  جدٍز

 .اإلادًىت مسهص عً ابخعدها ولما

 

ت اإلاىؼلت لؼصو  جيىن عسطت . والثالثت الاولى اإلاىؼلت زصائص اإلاىؼلت َرٍ ججمع :  الخجاٍز

  للظىً صالحت وػحر كدًمت أمظذ التي الظىىُت ودوزَا
 
 واحخماعُا

 
 مظاهنها حعد التي . عمساهُا

ٌ  َرٍ وبعع الـلحرة، العىائل او الؼلبت الطدئجاز مالئمت اإلاخبلُت  ؿىادق الى اإلاظاهً ًخدى

بلى .لجملتا ججازة اإلاىؼلت َرٍ وجظم ززُصت، اطعاز ذاث مخىاطعت  َرٍ في طعس الازض ٍو

  اإلاىؼلت
 
ت التي للمىؼلت الخلـُت اإلاىؼلت حعد ألنها ؛مظاهنها جدَىز  زػم مسجـعا  جمثل الخجاٍز

 .السئِع الظىق  في حعسض التي للبظائع مساشن  مظاهنها
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ت التي للمىؼلت الخلـُت ىؼلتاإلا حعد ألنها ج/   حعسض التي للبظائع مساشن  مظاهنها جمثل الخجاٍز

 .السئِع الظىق  في

والاحخماعي  الاكخصادي اإلاظخىي  ذاث العىائل اإلاىؼلت َرٍ في ٌظخلس :

  الاؿظل
 
 في تالعامل الاًدي ًمثلىن  اإلاىؼلت َرٍ وطاهني ، الاهخلالُت اإلاىؼلت طيان مً وظبُا

م مً أؿظل عمل ؿسص ولهم اللؼاع الخجازي  بت وىنها ػحَر را العمل مىؼلت مً كٍس  مً ًللل َو

 .ًخلاطىنها التي الاحىز  كُمت مً ٌعصش  مما الىلل للعاملحن ولف

 َرٍ اإلاىؼلت جللل مً ولف الىلل للعاملحن وجىؿحر الىكذ . ج/ ألن

ت الاعماٌ اصحاب اإلاىؼلت َرٍ ٌظىً : الصؼحرة  الخجاٍز

اء ، واإلاهىُىن  ت أن   الا.واطعت مظاخاث ذاث مظخللت بُىث في ٌظىىىن  منهم والازٍس منهم  الاهثًر

ـهس. الؼىابم مخعددة أبيُت طمً ػلم في ٌعِؼىن  حُد،  مظخىي  ذاث ؿىادق اإلاىؼلت َرٍ في ٍو

ها  اإلاالبع وػظل الخجمُل صالىهاث مثل اإلادلُت الخدماث جلدم مؤطظاث ؿيها جـهس هما وهي 

 . الخظسواث وباعت والصُدلُاث

 التيي بالظىاح حظمى ما وعادة اإلادًىت خدود زازج اإلاىؼلت َرٍ جلع :

  ؿازػت بازض عنها وجىـصل للمدًىت اإلاعمىزة اإلاىؼلت مً هم 15 عً بعدَا ال ًلل
 
وطاهني  جماما

ًىمُت  زخلت وحىد الى ًؤدي مما اإلادًىت، دازل بعمل جسجبؽ حماعاث الاػلب على َم الظىاحي

 
 
  ذَابا

 
  مظاهنهم الى منها والعىدة ؿيها للعمل اإلادًىت الى ًىمي بؼيل وأًابا

 
 . مظاءا

 اإلاىؼلت مً هم 15 عً بعدَا ال ًلل وهي اإلاىؼلت التي

  ؿازػت بازض عنها وجىـصل للمدًىت اإلاعمىزة
 
 حماعاث الاػلب على َم وطاهني الظىاحي جماما

 اإلادًىت دازل بعمل جسجبؽ
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ٌ  على أػلم الحظسي  الىمى مً هىعحن جمُحز ؿُه ؿخم اللؼاعاث مـهىم أما الىمى  حظمُت ألاو

ٌ  على الاػساؾ هدى اإلاسهص مً اإلادًىت بدىىع ًخصف الري اإلادىزي  الىلل ػسق  امخداد ػى

را اإلاسهصي  الىمى حظمُت علُه ؿأػلم الثاوي الىىع السئِظت اما ٌ  ًددر َو  اإلادًىت مسهص خى

ا دًىتاإلا جأزر ،وبهرا الؼسق  جلاػع الطُما عىد السئِع  الىجمي الؼيل على همَى

ذ» ػىز  وكد طعس  مً خلُلخه اطخمد علمي بمـهىم م 1939 طىت حاء خُث الاؿتراض َرا « ٍَى

  دزاطخه في الظىىُت للمىاػم الاًجاز كُمتو  الازض

را الازض، بثمً ٌعسؿىا الاًجاز طعس أن وحد وكد  ًؤزس َو

 أو كؼاعاث ػيل على اإلاىاػم َرٍ جترجب أن إلى أدي الظىىُت مما للمىاػم الازض الثاطخعما في

ٌ  الخازج على هدى اإلادًىت مسهص مً جمخد أذزع  ؿاإلاىاػم .دوائس ػيل على ولِظذ الىلل ػسق  ػى

  حؼؼل الدوز الساكُت أو اإلاسجـع الاًجاز ذاث الظىىُت
 
  أهثر أو كؼاعا

 
 اإلاسهص مً ًبدأ بها زاصا

يخ   اػساؾ عىد هيٍو

 

 المنطقة التجارية المزكزية 

 المنطقة االنتقالية  

 دور العمال  

 االحياء السكنية  

 الضواحي او الذهاب واالياب  
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(2د 2513)وشازي 

ٌ  على أػلم الحظسي  الىمى مً هىعحنجأزر اإلادًىت الؼيل الىجمي عىدما ًيىن َىان   ألاو

ٌ  على الاػساؾ هدى اإلاسهص مً اإلادًىت بدىىع ًخصف الري الىمى اإلادىزي حظمُت  ػسق  امخداد ػى

را اإلاسهصي  الىمى حظمُت علُه ؿأػلم الثاوي الىىع السئِظت اما الىلل ٌ  ًددر َو  اإلادًىت مسهص خى

ا اإلادًىت جأزر ،وبهرا الؼسق  جلاػع الطُما عىد السئِع  الىجمي الؼيل على همَى

ٌ  على الاػساؾ هدى صاإلاسه مً اإلادًىت بدىىع ًخصف الري  ػسق  امخداد ػى

 .حظمُت علُه ؿأػلم الثاوي الىىع السئِظت اما الىلل

را ٌ  ًددر َو  جأزر ،وبهرا الؼسق  جلاػع الطُما عىد السئِع اإلادًىت مسهص خى

ا اإلادًىت  الىجمي. الؼيل على همَى

ذ على خلُلخحن َما :  ت ٍَى  الاًجاز ُمتوك طعس الازضجلىم هـٍس

 

 

اثمً عدد مً جخيىن  الىبري  اإلادن أن مً أطاض على اإلاـهىم َرا ًلىم ت مساهص جمثل الىٍى  زاهٍى

ت اإلاىؼلت( السئِع اإلاسهص الى باإلطاؿت السئِظت( الخجاٍز

النمو 
 المزكزي 

النمو 
 المحوري 
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 الى جدخاج الصىاعُت ؿاإلاىؼلت اليؼاػاث، او اإلاؤطظاث بعع بحن الخلازب الى الحاحت -1

 الظىً او اإلاائُت والؼسق  طهلت هلل ػسق  وجىؿس وؼاػاتها لخمازض الازض مً مظاخت واطعت

ت الؼسق  الحدًد او  . البًر

ت اإلاساشن  مُل مثل بُنها اإلاىـعت جبادٌ بظبب بعظها الى اليؼاػاث بعع جمُل 2- لبُع  الخجاٍز

 .آلازس البعع شبائً مً بعظها الطخـادة واخدة مىؼلت في الخىخل الى اإلاـسد

 الظىىُت، الدوز  مع الثلُلت الصىاعاث وحىد ًيسجم ال اذ بعظها عً اليؼاػاث بعع جىاؿس 3-

را ًؤدي   الثلُلت الصىاعاث ججمع الى َو
 
 مىـصلت هىاة منها ول وحؼيل الظىىُت اإلاىاػم عً بعُدا

 .عً بعظها

مسجـع  اًجاز دؿع حظخؼُع ال التي اإلاؤطظاث بعع ػسد لىا الازض طعس في الازجـاع ًؤدي 4-

را لها اإلاىاطبت اإلاىؼلت اإلاؤطظاث جلً ؿخسخاز دزلها الهسـاض واخد  ميان في جخجمع ًجعلها َو

 .اإلادًىت دازل في هىاة وحؼيل

ت ساشن اإلا مُل مثل بُنها اإلاىـعت جبادٌ ج/ بظبب  واخدة مىؼلت في الخىخل الى لبُع اإلاـسد الخجاٍز

 .آلازس البعع شبائً مً بعظها الطخـادة

 

 لها زازج اإلادًىت  اإلاىاطبت اإلاىؼلت اإلاؤطظاث جلً ؿخسخاز دزلها ج/ الهسـاض

 

 

 :57752844545- 57856824575 

 

د الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مساطلت الحًر

mailto:drmuslim15@yahoo.com
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 اطاض، بؼيل اإلاجاوز  وزٍـها اإلادًىت بحن والخـاعل على الترابؽ ٌعخمد الاكلُم الن /1ج

ف ، واهما هـظها جللاء مً جـهس ال اإلادًىت / الن2ج   البد بدوز  لللُام )اكلُم اإلادًىت (ًىاديها الٍس

ت اماهً في ممازطخه مً  .مسهٍص

اإلادًىت الصؼحرة :  -* الخجاوع. كلُلت او ذاث وؿائف الىاخدة الىؿُـت وهي ذاث

 . وجخعلد وؿائـها اإلادًىت الىبحرة : وهي اإلادًىت جخعدد -*

ا ومدي بىؿائـها اإلادًىت ًسجبؽ كلُما الن ج/ ف على جأزحَر ظُم ًدظع الري اإلاجاوز  الٍس  جبعا ٍو

 .طعـها للمدًىت او الاكخصادًت لللىة

ت جلىم على اؿتراض   ان َىان مدًىت َى مصازع اإلااوي وطع هـٍس

 أهؼله بىحىد ؿلاٌ اكلُمها في الازض الصزاعُت اطخعماالث على اإلادًىت ازس لُبحن معصولت واخدة

.باإلادًىت جدُؽ

 اإلادًىت دازل  جىشَع مً الاطاض الخصمُم على ًىطع ما بها ًلصد

رٍ  لظىني ومساؿلها لالطخعماٌ اإلاسصصت ؿاألزض به الخلُد الخىـُر ًجب وعىد كاهىن  جمثل َو

للصىاعي  وهرلً الخجازة عليها جلىم الخجازي  لالطخعماٌ واإلاسصصت اإلاظاهً، عليها ًبنى

 . الخ .. الدولت ودوائس والدًني والترؿُهي

 

 العالكت َرٍ ازرث لرا . خلاهُتوالثلاؿُت وال والاحخماعُت الاكخصادًت الخؼحراث بظبب ج/ 

 . الظياهُت والعالكت الاكخصادًت العالكت هي ازسي  ابعادا
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 : الاكخصادًت اوال العالكت

الصزاعُت  باإلاداصُل اإلادًىت ججهحز في اإلاباػس اإلاظؤوٌ الٍسف ٌعد :

الىلل  ووطائؽ ػسق  لخؼىز  وهـسا .إلاىخجاجه اطتهالهُت طىكا دًىتاإلا وجمثل الحُىاهُت، واإلاىخجاث

الظىق  وازر ، والحُىاوي الصزاعي الاهخاج وجؼىز  ، الؼلب على ًىعىع الري اإلادن احجام وشٍادة

س الاطىاق على ًدىاؿع العالمي ف ًبلى ذلً ول وزػم الؼرائُت، ومىخجاجه بظائعه لخمٍس َى  الٍس

ا وجؼىزَا الاكخصادي اطاطها على والحـاؾ دًىتاإلا لخجهحز الاطاض اإلاصدز زالٌ  مً واشدَاَز

ادة بؼُت الىاطع بدعمهم اإلاصازعحن وحصجُع الصزاعُت العملُت دعم  لظد وجدظِىه الاهخاج ٍش

 الاحىبُت للبظائع مىاؿظا لُيىن  اإلادلي الاكخصاد ودعم اإلادلُت الحاحت

ف ٌعدض/   اإلاداصُل-1 اإلادًىت ججهحز في اإلاباػس اإلاظؤوٌ الٍس

 الحُىاهُت، اإلاىخجاث -2الصزاعُت 

س مً بد ال اذ ، ما خد الى بظابلتها العالكت َرٍ جسجبؽ :   الصزاعت في جؼٍى

 واللؼً الصىاعُت اإلاداصُل إلهخاج جىحُه زمت ؿُيىن  ، اإلاعدهُت الصىاعت وهرلً الٍسف

 بئكامت اإلاسخلـت مىخجاتها مً لالطخـادة واإلااعص والابلاز ألاػىام وجسبُت ، الؼمع والجىث وشَسة

ـُت اإلاىاػم في صىاعاث ازجباػُت  مً وحعصش  الاكخصاد دعم في حظهم صىاعُت كاعدة لخأطِع الٍس

ف اإلادًىت بحن جيامل مىؼلت بأوؼاء اإلاىاػم َرٍ التي جلىد اإلادًىت  .بها اإلادُؽ والٍس

  الخجازة حعد :
 
والاكلُم  اإلادًىت بحن الىؿُـُت العالكاث في اَمُت له وؼاػا

 و  اكلُمها وان هـىذ وذاث هبحرة اإلادًىت واهذ ؿيلما . بها اإلادُؽ
 
حؼيل  الؼسدًت العالكت َرٍ .اطعا

 الاكلُم في الخجمع علدة جمثل ؿاإلادًىت )الاكالُم( لها الخابعت للمىاػم وهرلً للمدن َسمُت
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 مظاؿت اإلاؼتري  ًلؼع اي واطعت مدًاث وذاث مسخلـت وبظائع طلع جىؿحر على ليىنها كادزة

لت ٌ  ػٍى  الى اطاؿت الاصؼس اإلادن لدي ىحدً ما ؿيها ًىحد الىبحرة اإلادًىت ألن عليها لؼسض الحصى

 . الصؼحرة اإلادن في مىحىدة ػحر اطاؿُت زدماث جدخىي على انها

 : الظكاهُت العالكاث -ثاهُا

 :  

ف ٌعد ٌ  ولم ، اإلادن الى الهجسة مصادز اخد الٍس  اإلاىـعت ًدبادٌ ؿالٍسف . مظخمسة الهجسة َرٍ جص

ف طيان ججرب اإلادًىت واهذ وان . اإلادًىت مع  ، جلني او احخماعي طُاس ي او بظبب وذلً اليها الٍس

ظه ًمىً للظيان الـلدان َرا ان الا  الٍسف طيان والاطخـادة مً ىىتاإلاى بىحىد الٍسف في حعٍى

را . اإلادًىت وؼاػاث طمً العمل في  ؿالبد لرا ، مً طياهه الٍسف اطخجزاؾ ٌظخمس ان الٌعني َو

ـُت اإلاىاػم جسؼُؽ في الاَخمام ًىصب ان مً  الٍسف ملبٌى في طياوي حجم بلاء بؼُت الٍس

ف اإلادًىت بحن الخيامل لخدلُم والصىاعي الصزاعي بأدائه لالطخمساز  . والٍس

ؿان  لرا اإلادن دازل اإلاعِؼت ومظخىي  والعلازاث الازض اطعاز جسجـع :

ً الطُما الاطس بعع ٌ  اإلادًىت دازل في حظخلس ان ًمىً ال اإلادًىت الى اإلاهاحٍس  ججمعاث ؿخداو

 جيىن  ججمعاث ؿخدؼيل ، الازض اطعاز لسزص اإلادًىت طىاحي عىد ًحظى ان الاطس مً َرٍ

  لهم اإلادًىت جمثل التي باإلادًىت جدُؽ او طىاحي طاخُت
 
 اماهً الى والعىدة النهاز في للعمل مياها

  طىىاَم
 
 .. مظاءا

 اطعاز الازض في الظىاحي سزصلج/ 

   الاطس ؿان بعع لرا اإلادن دازل اإلاعِؼت ومظخىي  والعلازاث الازض اطعاز بظبب ازجـاع ج/

ً الطُما ٌ  اإلادًىت دازل في حظخلس ان ًمىً ال اإلادًىت الى اإلاهاحٍس  الاطس مً َرٍ ججمعاث ؿخداو

الازض اطعاز لسزص اإلادًىت طىاحي عىد حظىً ان
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اإلاظاؿت بحن طاهني حعخمد هثاؿت السخلت الى العمل على 

  وميان العمل الظىاحي

: 

  اإلادًىت جدخل
 
  مسهصا

 
ا  إلكلُم مسهصا جيىن  عىدما او الىبحر لإلكلُم عاصمت جيىن  عىدما اداٍز

 طيان او اإلادًىت طيان طىاء الظيان ؿيها ًسجبؽ التي اإلاؤطظاث معـم ؿيها جخجمع صؼحر، خُث

 ًيىن  الري الىثُف كلُمباإل علُه ًؼلم اخدَما اكلُمان للمدًىت ًـهس واخُاها الخابع لها الاكلُم

 الىبحر لخأزحٍر َرٍ باإلادًىت وؿُـُا ًسجبؽ الري الىاطع باإلكلُم ٌظمى وآزس اإلادًىت مً كٍسب

ت اإلاؤطظاث مً ٌظخـُدون  الىثُف الاكلُم ؿظيان  عنها بعُدًً باإلاظاؿت طياهه ان زػم  الاداٍز

 الثلاؿُت الخدماث جلدم الاكلُم في ىبحرةال اإلادًىت واهذ ، وإلاا لها جابعىن  ألنهم اإلادًىت في اإلاىحىدة

 واإلاؤطظاث اإلاخسصصت اإلاعاَد وبعع الجامعاث الهسمي مثل الترجِب في العالي اإلاظخىي  ذاث

اء ودوز  الثلاؿُت والىىادي )طِىما( العسض ودوز  واإلاظازح الثلاؿُت  الـىُت واإلاعازض الاٍش

رٍ .الخسصصُت واإلاظدؼـُاث   اإلاجاوز  الاكلُم انوطي ًدخاحها طيانها حمُعا َو
 
 البعُد واخُاها

  ؿخيىن  ، لسػباتهم اػباعا
 
ازة لهم داؿعا ازة اإلادًىت لٍص رٍ الٍص  َدؾ مً اهثر الصائس ؿيها ًدلم َو

 الى ذلً بعد العىدة زم طىىاٍ في ميان ًـخلدَا التي الحاحاث ًدبظع وبعدَا للعالج ًرَب اذ

 .اكامخه ميان

ؼيل عام جخمثل بالعالكاث بالعالكت بحن اإلادًىت والٍسف  2د 2513وشازي 

  العالكاث الصىاعُت -2العالكاث الاكخصادًت  -1

 طيان الاكلُم الىثُف مً  ـُدون اإلادًىت ٌظخ مً كٍسب ًيىن  : َى الري 

ت اإلاؤطظاث مخاش بىثاؿت الحسهت بِىه وبحن اإلادًىت . لها جابعىن  ألنهم اإلادًىت في اإلاىحىدة الاداٍز  ٍو

ى الاكلُم البعُد عً اإلادًىت وطيان َرا الاكلُم ًلىمىن بسخالث  َو

مخاش َر اطبىعُت ت الى اإلادًىت ٍو  بللت الحسهت بِىه وبحن اإلادًىت .الاكلُم  ااو ػهٍس
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 ال ًؼبم اإلادن دزاطت في ولىً البُاهاث الالشمت لخىؿس جؼبُله بظهىلت ج/ الن َرا الىىع ًمخاش 

 الىخداث مظاخت على اإلاىؼلت في الظيان عدد كظمت وهي خاصل

را في اإلاىؼلت الؼىازع هصف اكظام+ الظىىُت  دكت اهثر مؤػساث ٌعؼي الىثاؿت مً الىىع َو

 بظبب لُلك ؿاطخسدامه ذلً وزػم اإلاسخلـت حهاث اإلادًىت بحن الظياهُت الىثاؿت خلُلت عً

 اإلادن مً العدًد في البُاهاث جىؿس عدم

 

 

 ج/ ألنها حظدبعد اإلاظاخاث ػحر اإلاؼؼىلت بالظيان 
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اإلادن  مً العدًد في البُاهاث جىؿس عدم ج/ بظبب

 مثل عدًدة بعىامل وجخأزس اإلاسخلـت اإلادن بحن الظياهُت جسخلف الىثاؿاث

 طيان وحجم إلادًىتا جلدمها التي الاكخصادًت والىؿائف اإلادًىت وعمس للمجخمع الثلاؿُت الخلـُت

  الجؼسافي مىكعها او اإلادًىت الؼبُعُت إلاىطع والخصائص اإلادًىت

بعالكت  جسجبؽ اإلادن في الظياهُت الىثاؿاث بان دزاطخه وجخلخص  :

ٌ  طهىلت او البعد مع مىخـمت  ولما الظياهُت الىثاؿت جىسـع خُث اإلادًىت مسهص الى الىصى

  اإلادًىت مسهص ابخعدها عً

مسهص  في مثلالجخ اإلادًىت في طياهُت هثاؿت اعلى ان في دزاطخه وجخلخص 

 الىلل وطائل جؼىز  وان اإلادًىت مسهص على اإلاظُؼس الخجازي  الاطتهالن طؼؽ ؿخدذ اإلادًىت

  اإلادًىت اػساؾ باججاٍ اإلادًىت مسهص مً الظيان اهدؼاز شجع على

رٍ اإلاسجـعت  الظياهُت الىثاؿاث بان جخلخص خُث واكعُت اهثر الدزاطت َو

الترهحز  ًيىن  اإلادًىت لىمى الاولى اإلاساخل ؿـي ، العمساوي وجىطعها اإلادًىت همى لمساخ خظب جخمحز

مسهص  مً الظياوي الترهحز ًيخلل اإلاظاحي وجىطعها اإلادًىت همى ومع ،اإلادًىت مسهص في الظياوي

  اإلادًىت مسهص في الخجازي  الاطخعماٌ جىطع بظبب اإلادًىت اػساؾ هدى اإلادًىت

 

 :57752844545- 57856824575 

 

د الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مساطلت الحًر

mailto:drmuslim15@yahoo.com
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ى:   اإلاياهُت الخؼحراث بدزاطت وتهخم ٍتالبؼس  الجؼساؿُت ؿسوع مً ؿسع َو

  الظيان كلُلت مىاػم في ميانها جأزر التي الازض والاكخصادًت واطخعماالث والاحخماعُت

 .والصمىُت اإلاياهُت وازخالؿاجه اإلادصىلي الترهُب 1-

ـي، الظىً 2-  .وأَمُخه ووؿُـخه، وهمؼه، وػيله، الٍس

 .الصزاعُت وػحر الصزاعُت لالػساض ألازض خعماٌاط همؽ 3-

ـي الؼابع ذاث والاكخصادًت ؤلاحخماعُت الخؼحراث 4-  .الصزاعي او الٍس

ـُت للمىؼلت الجؼساؿُت الخصائص بحن اإلاخبادلت العالكاث 5- ـُت واإلاىاػم الٍس  ألازسي  الٍس

ـُت اإلاىاػم طيان مً َم العالم طيان مً ـمىالع اليظبت ان 1- طيان  وظبت ججاوشث اذا الٍس

  العالم طيان مجمىع مً : 55 الٍسف

ـُت اإلاىاػم حؼيل 2-  في حعخمد اإلادن ؿأطىاق .. اإلادن لظيان باليظبت الؼراء طلت الٍس

ـُت للمىاػم الحُىاهُت واإلاىخجاث الصزاعُت اإلاىاد على اطتهالهها   الٍس

ـُت إلاىاػما جصود 3-   .. العاملت الُد مً بالىثحر اإلاجاوزة اإلادن الٍس

ـُت اإلاىاػم حؼيل 4-   الٍس
 
  أكل بِئت وجىؿس الـساغ اوكاث للظاء اإلادن لظيان مخىـظا

 
 و اهثر جلىزا

 .اإلادن مً َدوء

ـُت اإلاىاػم حظاَم 5- الىباجُت  الخام اإلاىاد مً بالعدًد اإلادن صىاعاث مً الىثحر بتزوٍد الٍس

 .واإلاعدهُت حُىاهُتوال

ٌ  ج/ الن ر   له مىخج الى للؼراء مظتهلً مً الخدى   مما الازض، اطلىب اطخسدام مً ػحَّ

بؼبُعت  اإلايىن  لهرا للٍسف العام اإلاـهس ًخمثل : 

ـي مىكع مً ًدباًً الري الازض طؼذ ت العسوض في ًلع ؿبعظها ، آزس الى ٍز  ًلع في وػحٍر اإلاداٍز
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اإلاىاكع  َرٍ مً وليل ، البازدة العسوض في ومىه اإلاعخدلت العسوض في وآزس اطخىائُت مىؼلت

ـُت  اإلاىازُت وؿسوؿه مظاهىه وهمؽ شزاعخه ػبُعت على جىعىع معُىت زصائص اإلاسخلـت الٍس

ن  في بالبؼسي  الؼبُعي ازجباغ وان الىباحي الؼؼاء هىعُت على التي جىعىع ـي اإلايى  هىع  ًددد الٍس

ف ول طيان ؿُه ًخـسد الري الصي   . ػحٍر عً ٍز

 جسجِب اعادة في الابداعي اإلاخؼحر َى الاوظان ٌعد :

جبرش  ان ًمىً الري الٍسف ومنها ألازض طؼذ على جساهُب ًظُف ؿهى لرلً ، بُئخه زصائص

 : الابعاد َرٍ ؿُه

  الىبحرة اللسي  زم الصؼحرة واللسي  البلداث مثل َسمي جسجِب وؿم على وججمعاجه ظىًال جىشَع 1-

 . الظىً اهماغ 2-

  .والاكخصادي الاحخماعي البعد ًـسطها لىـم جبعا واطخعماالتها الازض جلظُم هُـُت -3

ـُت اإلاظاهً جخسر جسخلف  مثلما مسخلـت ومظاخاث اػياال الٍس

 . مىخـما مسؼؼا والازس ، عؼىائُا بظُؼا ًيىن  الري وجسؼُؼها بىائها ومىاد جىشَعها اهماغ في

 واطعت الٍسف في اإلاظاخاث الن واخد بؼابم البىاء َى واخد همؽ اإلاظاهً َرٍ اػلب وجأزر

  الللُل الظياوي حجمها بظبب ما خد الى الاؿلي وجخدمل الخىطع
 
 . وظبُا

 الظياوي حجمها بظبب ما خد الى الاؿلي وجخدمل الخىطع واطعت الٍسف في اإلاظاخاث ج/ الن

  الللُل
 
 . وظبُا

ـي الىاكع ًـسض : طاهني  ان اذ ، اكخصادًا مظمىها جدمل ُتوؿُـ ابعادا الٍس

لىمىن  ٌظدثمسونها التي الازض مظاخاث ًدددون  كد الٍسف ا ٍو َس ليي  )حظُِجها( اخُاها بدظٍى

  . هصاعاث مً به ًسجبؽ وما عليها الخجاوش  الًددر

في  اطاطُان اإلاياوي والازجباغ اإلاياوي الخىشَع مـهىمي ان : 

ما الجؼساؿُت الدزاطاث  العالكاث في وؿلظـتهما الخىشَع في هـستها مً الىابعان الجؼساؿُا كؼبا َو
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 ، ألازسي  للـىاَس اإلاياهُت بالخىشَعاث عادة جخأزس الجؼساؿُت للـىاَس اإلاياهُت الخىشَعاث ؿأن .

را ٌعسؾ  .اإلاياوي باالزجباغ َو

 اإلاياهُت بالخىشَعاث عادة جخأزس الجؼساؿُت التي للـىاَس اإلاياهُت الخىشَعاث

 ألازسي. للـىاَس

  ؟

 الازاض ي وكلت الجبلُت اإلاىؼلت وعىزة بظبب الخىشَع مً همؼا جـسض 

ـُت اإلاظخلساث وحىد في الاطاض َى ًيىن الظـذ لرا ؿيها الظهلُت ددد ،الٍس  اهدداز ػبُعت ٍو

 مؤػسا جيىن  للظىً مالئمت اهثر ازسي  طـىح الى ؿأن الاهخلاٌ والا اإلاظخلس، حجم الجبل

 جيىن  الجبلُت اإلاىاػم في اإلاظخلساث َرٍ ومعـم هبحرة  بأعدادو  صؼحر بحجم اللسي  ألهدؼاز

رٍ. اإلاُاٍ الحصٌى على لظهىلت والعُىن  الُىابُع مً باللسب  الجبلُت البِئاث في اإلاظخلساث َو

يا في وفي الاهدًص الالب حباٌ في و العساق ػماٌ في جـهس  الجىىبُت  امٍس

 وحىد في الاطاض َى ًيىن الظـذ لرا ؿيها الظهلُت الازاض ي وكلت الجبلُت اإلاىؼلت وعىزة بظبب

ـُت اإلاظخلساث  .الٍس

اإلاُاٍ الحصٌى على ظهىلتل

 : ـُت للمظخلساث خُاة اطلىب البِئت َرٍ جمىذ  ان الا ، بالبظاػت جدظم الٍس

 العسض لدوائس باليظبت إلاىكعها جبعا ازسي  الى طهلُت بِئت مً جسخلف وجىشَعاتها اهماغ اللسي 

ت ػبه اإلاىاػم فيجلع  ؿالتي ،  جيىن  او نهس َىان وان اذا ؿُما الؼىلي الامخداد جأزر اإلاداٍز

 في . البِئاث َرٍ مثل في مخىؿسة بظُؼت مىاد مً اإلاظاهً وجبنى عحن ماء وحد اذا تمخجمع

ـُت في اإلاظاهً جيىن  خحن  الاهىاع ذاث الاشجاز جىحد خُث والبازدة اإلاعخدلت اإلاىاػم الٍس
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يىن  الخؼب اإلاظاهً بمادة لبىاء ٌظمذ مما ، اإلاسخلـت  ججمع لخـادي مسسوػي طؼدها ٍو

اء هما اإلاظاهً مً لعلُاا الظلىؾ على الثلىج   َىا ان الاٍش
 
 . اًظا

لمظاهًل العلُا الظلىؾ على الثلىج ججمع ج/ لخـادي

 : صها زصائ وجمُل .الحازة اإلاىاػم في الطُما الخىلل، خُاة البِئاث َرٍ جمثل

ت جيىن  ان اما وازطها الىباحي الؼؼاء كلت الى الؼبُعُت  جسبتها جيىن  ولرلً زملُت او صخٍس

 ًؤدي مما السبُع في الامؼاز طلىغ بعد الا الىباحي الؼؼاء ؿيها ًـهس وال عمُلت، طؼدُت ػحر

  للحُىاهاث. حُد ػراء جمثل التي اإلاسخلـت همى الاعؼاب الى

عت الحسهت على كادز ج/ ألهه  على اإلاظخمس البدث على وكدزجه .للجـاؾ اليظبُت وملاومخه الظَس

 الؼراء.

ى اخد اهماغ الظىً في بِئت الهظاب جخيىن مً زالر او ازبع زُم مجمىعه  َو

ا على مظحرة هصف مُل وجىدؼس في َظبت ظبت اًسان  جىـصل عً ػحَر سة العسبُت  َو الجٍص

ظبت الاهاطٌى  .  َو

 

 

 :57752844545- 57856824575 

 

د الالىترووي :   ahoo.com@y15drmuslimاو مساطلت الحًر

mailto:drmuslim15@yahoo.com
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 .الصزاعُت ألازض اطدثماز حصجع على التي اإلاُاٍ ووؿسة والخصىبت الاهبظاغ بصـت ًمخاش ج/ ألهه 

 بحن ما بالد في اإلادن مً العدًد ؿهىز 

ً، وعلى  اق،العس  وطؽ في وأهد بابل العساق، ػماٌ في وآػىز  هِىىي  الحصس ال اإلاثاٌ طبُل النهٍس

دو   العساق حىىب في وطىطت أوز وأٍز

  بسشث
 
 حعد والبصسة ؿاليىؿت أزسي، وجىطعذ حدًدة مدها

 الاػسؾ الىجف مدًىتي واهذ زم .الصحساء خدود على مىكعها ًـظس مما للعساق مدازل خسبُت

 )م 762 ( ٌ 145 عام وفي بعد، اؿُم هبحر بؼيل وجؼىزث بسشث التي الدًيُت اإلادن وهسبالء مً

  لخيىن  )الظالم داز( مدًىت بؼداد أوؼئذ
 
 . للدولت ملسا

ت مظخىػىاث اهدؼسث  الجىىبُت، باإلاىاػم حدًدة خظٍس

 بؼبُعت آهران ًخصف وان الري عؼس الخاطع اللسن  في العساق أهداء لدؼمل حمُع واحظعذ

ـُت   ٍز

. 

ت وكىاهحن البدو جىػحن الظيان مثل الدولت اجسرتها التي ج/ بظبب ؤلاحساءاث  ألازاض ي حظٍى

 الحيىمُت في اإلادن ؤلادازة وؿهىز  الؼسػت حهاش وحؼىُل الصزاعُت
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ت اهخعاغ اإلاظخىػىاث هدُجت ج/  مً الىاججت الاكخصادًت اإلاىازد وشٍادة وجؼىزَا، الحظٍس

ادة وبالخالي اإلادن في العمل ؿسص زلم إلى أدي دوزٍ الري الىـؼُت، العىائد  الٍسف مً الهجسة ٍش

 .اإلادًىت إلى

ع  الجُىلىجي بالترهُب اإلاخمثل اإلاىطع وهرلً اإلاىكع الـىاَس َرٍ ملدمت في جأحي والخظاَز

العىاصس  َرٍ مً ول أَمُت مالخـت وباإلميان .الؼبُعي والىباث اإلاُاٍ ومصادز والتربت واإلاىار

ذا  مىطع في وحد كد ميؼؤَا أن مالخـت ؿُمىً ، بؼداد مدًىت ومىطع مىكع ازخُاز دزاطت عىد

ع صالحت جسبت   العمساوي والخؼىز  للىمى مظاعدة وجظاَز
 
  ومىازا

 
  ملبىال

 
مىاطع  مع ملازهت وظبُا

همذ و  اإلادًىت أكُمذ إذ الـُظاهاث، مً اليظبُت الحماًت وجىؿحر وألاوبئت ألامساض في وكلت أزسي 

م عً اإلااء مصادز جىؿحر إلى إطاؿت .دحلت نهس طـاؾ على اإلاخجهت  الـساث وؿسوع دحلت نهس ػٍس

في  )الحسبي ( الدؿاعي والعامل هعاصمت اإلادًىت زدمذ صـاث جىؿس حاهب إلى َرا .بؼداد هدى

 عاإلاُتوال وؤلاكلُمُت اإلادلُت الؼسق  أَم جلخلي خُث اإلاىكع أَمُت وهرلً ت،اإلاىؼل شزاعت إمياهُت

ت اإلاىطع في َرا ت، نهٍس   .جؼىزَا مساخل ػالبُت في العاإلاُت الصـت ًـظس مما وبٍس

 عحن أي) أطيان واوي (مىؼلت

 .الؼصالن
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  العساق في للمدن الدًيُت اإلاياهُت للعالكاث إن
 
اإلادن  َرٍ أمثلت ومً ، وجؼىزَا إوؼائها في دوزا

على  ُتالدًي ألازض اطخعماالث أزس اإلادن َرٍ في أوعىع هما .وطامساء وهسبالء الاػسؾ الىجف

لعب .الؼىازع وأهـمت ألازض اطخعماالث وجىشَع العمازة ػساش  بعع وؼىء في الدًني العامل ٍو

 لساخت وجؼىز  جـهس التي مدن اإلاساخل مً العدًد أكامه في اإلاخمثل مباػسة ػحر بصىزة اإلادن

 بؼداد بحن اإلاظخىػىاث العدًد مً ذلً مثاٌ السئِظت الىلل ػسق  على الدًيُت اإلادن كاصدي

 اإلادن كاصدي أكُمذ إلًىاء التي الخاهاث جمخلً أن اإلادؼاث َرٍ مثل على ٌؼلب إذ والىجف،

ت الىؿُـت معها اشدوحذ وإن الدًيُت  . الخجاٍز

 الىلل ػسق  على الدًيُت اإلادن كاصدي لساخت وجؼىز  جـهس وهي اإلادن التي

 اإلادؼاث َرٍ مثل على ٌؼلب إذ والىجف، بؼداد بحن اإلاظخىػىاث العدًد مً ذلً مثاٌ السئِظت

ت الىؿُـت معها اشدوحذ وإن الدًيُت اإلادن كاصدي أكُمذ إلًىاء التي الخاهاث جمخلً أن   الخجاٍز

 

كمت  على جيىن  هأن الدؿاعُت ؤلامياهاث ذاث واإلاىاكع اإلاىاطع ازخُاز على العىصس َرا ًىعىع

مدمي  زلُج على أو ازخُاٍز ٌظهل معحن بمىكع نهس طـت على أو مدمي طـذ على أو جل أو حبل

 .البصسة همدًىت اإلاىاوئ مً العدًد ذلً مثاٌ

را ت الىؿُـت اهخلاٌ ذلً مثاٌ خاٌ مً أهثر في العاصمت هلل عملُت ًـظس َو  )العاصمت( ؤلاداٍز

 واإلاىؼلت اإلادًىتاما  .زاهُت مسة بؼداد إلى ومنها ؿظامساء بؼدادؿ اليىؿت ىإل العساق في مً البصسة
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ت ـُت في الحظٍس ا ًمىً اإلادًىت ؿأن العساق والٍس  ؤلادازي / اللاهىوي ألاطاض على الٍسف عً جمُحَز

ت مىؼلت أدازي  ومسهص بلدًت مىؼلت ول ؿأن اللاهىوي ألاطاض هاخُت ؿمً .الظيان وحجم  خظٍس

د التي اإلاىاػم وأن الظياوي حجمها عً الىـس بؼع  وال وظمت ) 3555 ( عً طيانها عدد ًٍص

ه بصـت جخمخع  هي الحيىمُت ؤلادازة حعد العساق وفي . )مدًىت( خظسي  مسهص ألازسي  هي حعخبر أداٍز

ت اإلاساهص بحن الخصيُف أطاض ـُت الحظٍس ت اإلاساهص جصبذ وبهرا والٍس  مساهص عً عبازة الحظٍس

 ؿخعد اإلاساهص جلً زازج جلع التي اإلاىاػم أما بلدًت، مجالع ؿيها جىحد التي ٍتؤلاداز  الىخداث

ـُت  .  ٍز

 الدؿاعوؼىء اإلادًىت العساكُت ًسجبؽ بعالكاث مياهُت لـىاَس معُىه منها 

ا ًمىً اإلادًىت في العساق  أن  على الٍسف عً جمُحَز

 الظيان وحجم ؤلادازي  /وياللاهى  ألاطاض

 

ت مىؼلت أدازي  ومسهص بلدًت مىؼلت ول ؿأن  بؼع خظٍس

د التي اإلاىاػم وأن الظياوي عً حجمها الىـس  بصـت جخمخع وال وظمت  3555 عً طيانها عدد ًٍص

ه  )مدًىت( خظسي  مسهص ألازسي  حعخبر هي أداٍز

ت اإلاساهص بحن الخصيُف أطاض هي الحيىمُت ؤلادازة حعد ـُت الحظٍس  والٍس

ت اإلاساهص وبهرا جصبذ ت الىخداث مساهص عً عبازة الحظٍس  بلدًت، مجالع ؿيها جىحد التي ؤلاداٍز

ـُت خعدؿ اإلاساهص جلً زازج جلع التي أما اإلاىاػم  .  ٍز

ا ت للعساق ، العاصمت ج/ باعخباَز  .والاحخماعي ؿُه  الاكخصادي ومىؼلت الثلل ؤلاداٍز

ت بظببج/  را ، العساقي للمعمىز  وجىطؼها إوؼائها مىر بؼداد مسهٍص  وظبت جسهص إلى أدي ما َو

 الحظس طيان مً : 38 إلى 2556 طىت وصل والري بؼداد العاصمت في الحظس طيان مً هبحرة

 اليؼاػاثو  العامت واإلاساؿم الخدماث جسهص الظيان في الترهص َرا وصاخب العساق، في

 . العاصمت في والخعلُمُت الاكخصادًت
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ظم  م 1997 عام في مدًىت  436  العساق ٍو

لصد به جسجِب اإلادن مً الاهبر حجما الى الاصؼس مً خُث العدد الظياوي ً

 والثالثت اإلاىصل .، والثاهُت البصسة ، اإلادًىت الاولى بؼداد وفي العساق 

  ٌعىع والري اإلاىدؼس الاطدُؼان بىمؽ 

 والىطع الاطدُؼان مساهص عليها حعخمد التي اإلاائُت زدللمىا الجؼسافي الخىشَع ػبُعت

 إلى الظيان ًدؿعان اإلاىار وحـاؾ الظؼدُت اإلاىازد كلت إن اإلاعلىم ومً الؼىبىػسافي،

 لها مىاكع واجساذ اهخـام بؼحر اإلاىدؼسة والعُىن  آلاباز مُاٍ اإلاخمثلت الجىؿُت اإلاُاٍ اطدثماز

ٌ  خُث مىاطعها اذباجس اللسي  التزام إن هما منها باللسب  الظىاقي أو الازوائُت الجداو

 الىمؽ َرا ؿهىز  على طاعد اإلاسخلـت الاججاَاث ذاث السئِظت ألانهاز مً اإلاخـسعت واللىىاث

  .العساق حىىب اإلاىاػم بعع في الاطدُؼان مً

 الخؼي الؼيل ًأزر والري

ٌ  على الظىىُت الىخداث جمخد خُث  باللسي  جمثل ؿلد اإلاائُت، واللىىاث وألانهاز الؼسق  ػى

ٌ  على اللائمت   .الجىىب إلى الؼماٌ مً والـساث دحلت نهسي  طـاؾ ػى

  واطخىائها ألازض اهبظاغ  النؿاهه همؽ مبعثر  

 ٌظخدعي وان مما اإلاائي، للؼمس ٌعسطها ًصاٌ وال وان إذ العساق، حىىب في مىاطُبها واهسـاض

 .الجاؿت البلع ػالبا عليها جؼلم والتي البازشة أو وظبُا اإلاسجـعت ألازض خُث مساهص في كامتؤلا

وهي مساهص اطدُؼان جـهس في الازاض ي اإلاسجـعت وظبُا او البازشة في وطؽ 

م اإلاؼمىزة في اإلاُاٍ في حىىب العساق اإلاىاػ

ٌ  واكعت على مدهه ج/ الن اػلب  ألانهاز ليىن  وذلً وزواؿدَما والـساث دحلت نهسي  طـاؾ ػى

 .الؼراء لخىؿحر مىاطبا ومياها لإلزواء بازشا الىلل ومصدزا وطائل مً وطُلت هي
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ت اإلاظخىػىاث جمخاش  على الىاكعت اإلادن خُث اػلبها في الخؼي الخىشَع بىمؽ العساق في الحظٍس

 ٌ  الىلل وطائل مً وطُلت هي ألانهاز ليىن  وذلً وزواؿدَما والـساث دحلت نهسي  طـاؾ ػى

 .الؼراء لخىؿحر مىاطبا ومياها لإلزواء بازشا ومصدزا

 .الؼراء لخىؿحر مىاطبا ومياها لإلزواء بازشا الىلل ومصدزا وطائل مً وطُلت هي ألانهاز ج/ ليىن 

  زاصت أَمُت جخسر 
 
 العساق لعاصمت همسهص بؼداد على معىىي  وػني جأزحر مً علُه ًترجب إلاا هـسا

 مازي اإلاع اليظُج على الحـاؾ أَمُت ًدبع وال وؤلاطالمُت العسبُت الحظازة مساهص أَم وألخد ،

سُت هلُمت الترار َرا على ؤلابلاء طسوزة بؼداد في والحظسي   اهجاشاث حسجل جىزُلُت جاٍز

 عليها الحـاؾ ًدلم ، ومخمحزة زاصت ممحزاث ذاث عمساهُت بِئت زلم في الىبحرة أحدادها

 . واإلاظخلبل الحاطس مع للماض ي الحظازي  الخىاصل

2د2513وشازي 

  زاصت أَمُت جخسر
 
 لعاصمت همسهص بؼداد علىمثال  معىىي  وػني جأزحر علُه مً ًترجب إلاا هـسا

 اليظُج على الحـاؾ أَمُت ًدبع وال العسبُت وؤلاطالمُت الحظازة مساهص أَم وألخد ، العساق

سُت هلُمت الترار على َرا ؤلابلاء طسوزة بؼداد في والحظسي  اإلاعمازي   حسجل جىزُلُت جاٍز

 عليها الحـاؾ ًدلم ، ومخمحزة ممحزاث زاصت ذاث عمساهُت بِئت زلم في الىبحرة أحدادها اهجاشاث

 . واإلاظخلبل الحاطس مع للماض ي الحظازي  الخىاصل

يىن اهبر مً اإلاىطع  ًدخىي اإلاىكع:   على عدد مً اإلاىاطع ٍو

 اصؼس مً اإلاىكع وعدد مً اإلاىاطع جيىن اإلاىكع : 
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ت في العساق بىمؽ الخىشَع الخؼي ؟   جمخاش املظخىػىاث الحظٍس

 

ً املىؼلت الاهخلالُت  في طعس الازض ًبلى-3 
 
 مظاهنها؟ جدهىًز زغم مسجفعا

 

ت ؟-5  ت املسهٍص بت مً املىؼلت الخجاٍز  ان دوز العمال جكىن كٍس

 

 ؟الؼبُعي  الاكلُم دزاطت عً جماما ًخخلف )البشسًي الاكلُم( املدًىت اكلُم دزاطت ان-7 

 

ً الطُما الاطس بعع-9   ؟ املدًىت داخل في حظخلس ان ًمكً ال املدًىت الى املهاجٍس

 

 في اطخخساج هثافت الظكان في  الاهىاع اهثر حعد الكثافت الظكاهُت  مً 
 
اطخخداما

املدن

 

 الغراء؟ اهخاج مسحلت بعد الاوظان حُاة في مخميزة مسحلت حشكلذ للد-13 

ت  الفسكت  البلع الجافت  دن جغسافُت امل  الحظٍس

 فىن جىهً  دزاطت هُىلىغ  الىمى الحظسي  الخحظس 

 الكثافتالظكاهُتالصافُت حجىم املدن  الىمى املسهصي  الىمى املحىزي 

 الخىشَع البُئي للظكان الازجباغ املكاوي  املىكع  املىطع 

ف   الاكلُم الىاطع  إلاكلُم الكثُف الظىاحي  جغسافُا الٍس

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــك كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ
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ت ؟-15   جفسض املىؼلت الجبلُت همؼا مً الخىشَع الجغسافي للمظخلساث البشٍس

 

فُت في-17   البازدة ذاث اطؼح مخسوػُت الشكل ؟ًو املعخدلت املىاػم جكىن املظاهً الٍس

 

ً إلاوظان أجخرها التي املىاػً أكدم مً العساق في السطىبي الظهل ٌعد-19 
 
 لُه؟ مظخلسا

 

عت في عدد طكان الحظس مىخصف-21  ادة طَس ً ًناللًس حصلذ ٍش  بعده؟ وما العشٍس

 

ت بازجفاع مباهيها ؟-23  ت املسهٍص  جخصف املىؼلت الخجاٍز

 

 بيظبت إال البصسة مدًىت جصل لم بِىما للغاًت رةهبي بمعدالث بغداد مدًىت للد همذ-25 

 طكانها ؟ مً محدودة

 

1-  

 ميز بين الىمى املحىزي والىمى املسهصي ؟مع السطم-2 

3-  

 ميز بين املدًىت الصغيرة )اللظاء(واملدًىت الكبيرة )املحافظت ( ؟-4 

 

   ض/ ماهي الاطباب التي ادث الى الاهخمام بدزاطت جغسافُت املدن

 التي حددها الباحثين ؟ اللدًمت املدن ئصخصا ض/ ماهي 

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــك كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ
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ف املدًىت ؟  ض/ ماهي ألاطع التي ًخم بمىجبها حعٍس

 زئِظين وضح  اججاهين خالل مً العالم مظخىًي على الخحظس اججاهاث وصف ض/ ًمكً

 ض/ جصىف املدن على عدة اطع ؟ وضحها 

 ض/ هُف جصىف املدن على الاطاض املكاوي ؟ 

 ؟ 

 ؟جصىف املدن على الاطاض البىىي  ُفض/ ه

لت بسجع في جفظير الترهُب الداخلي للمدن ؟  ض/ وضح بئًجاش ػٍس

ف واملدًىت العالكت الاكخصادًت ؟ وضح ذلك او هاكش  ض/ مً العالكاث الاكلُمُت بين الٍس

 ذلك او بين ذلك مبِىا اهىاع جلك العالكت

ف ٌعدض/   الحُىاهُت الصزاعُت واملىخجاث باملحاصُل املدًىت ججهيز في املباشس املظؤول الٍس

 ث 2011؟ فظس ذلك ؟ وشازي 

ف واملدًىت ؟ وشازي   2د 2010ض/ هُف جيشا العالكت الصىاعُت بين الٍس

ف واملدًىت مً اهم العالكاث ؟ وضح ذلك  ض/ حعخبر العالكت الظكاهُت بين الٍس

ت والثلافُت والخدمت مً اهم العالكاا /ض ف واملدًىتلعالكاث الاداٍز   ؟ث الاكلُمُت بين الٍس

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــك كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ
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في املدن ؟ عددها  جىشَع الظكان همؽ جفظير حاولذ التي الدزاطاث مً العدًد ض/ هىان

ثم وضح اهم ما جىصلذ الُه ؟

ف ض/ ماهي اهخماماث جغسافُا الٍس

 

في ؟   ض/ عدد مكىهاث املظهس الٍس

ف ؟ –ض/ وضح مفهىم املكىن الؼبُعي   البشسي العام للٍس

في املظهس لتراهُب تالاطاطُ ض/ ماهي املفاهُم  ؟ العام الٍس

فُت  ع في جىشَع املظخلساث الظكىُت الٍس   ؟ض/ بين اثس الخظاَز

خُت ؟ وضحها بشكل مىجص ؟  ض/ للد مسث املدًىت العساكُت بمساحل جاٍز

مثل املىكع واملىطع؟  معُىت لظىاهس مكاهُت بعالكاث ًسجبؽ العساكُت املدًىت وشىء إنض/ 

 وضح 

 2013ض/ ماهي الاعخبازاث التي جم بمىجبها اخخُاز مدًىت بغداد ؟ وشازي 

 ض/ مً العالكاث املكاهُت ليشىء املدًىت العساكُت الغسض الدًني ؟ وضح ذلك ؟

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــك كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ
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 ض/ مً العالكاث املكاهُت ليشىء املدًىت العساكُت الدفاع ؟ وضح ذلك ؟ 

 ض/ وضح دوز الجاهب الادازي والظُاس ي في وشىء املدًىت العساكُت ؟

ف واملدًىت في العساق ؟  ض/ ماهي الاطع التي ًخم بها الخمُيز بين الٍس

فُت في العساق حظب جباًً البِئاث ؟ وضح ذلك  ض/ جدباًً املظخىػىاث الٍس

 

خُت املىاػم على الحفاؾ مظألت حعخبر ض/   جخؼُؽ في الاعخبازاث ألاطاطُت هئحدي الخاٍز

 مدًىت بغداد التي حعخبر عً الاصالت واملعاصسة ؟ وضح ذلك او هاكش العبازة ؟

2د2513وشازي 

 

 :57752844545- 57856824575 

 

د الالىترووي :   drmuslim15@yahoo.comاو مساطلت الحًر

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــك كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ




